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ԵՓԵՍԱՑԻՆԵՐ 5.15-33 

15Ուրեմն զգուշացէ՛ք որ ընթանաք շրջահայեցութեամբ. ո՛չ թէ 

անխոհեմներու պէս, 16հապա՝ իմաստուններու պէս: Գնեցէ՛ք ժամանակը, 

որովհետեւ օրերը չար են: 17Ուստի անմիտ մի՛ ըլլաք, հապա հասկցէ՛ք թէ ի՛նչ 
է Տէրոջ կամքը: 18Մի՛ արբենաք գինիով՝ որուն մէջ անառակութիւն կայ, 
հապա Հոգիո՛վ լեցուեցէք: 19Սաղմոսներով, օրհներգերով եւ հոգեւոր 

երգերով դուք ձեր մէջ խօսակցելով՝ երգեցէ՛ք ու սաղմո՛ս ըսէք Տէրոջ ձեր 

սիրտերուն մէջ: 20Ամէն ատեն՝ ամէն բանի համար շնորհակա՛լ եղէք 

Աստուծմէ եւ Հօրմէն, մեր Տէրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի անունով: 21Իրարու 

հպատակեցէ՛ք Աստուծոյ վախով: 

22Կինե՛ր, հպատակեցէ՛ք ձեր ամուսիններուն՝ որպէս թէ Տէրոջ. 23որովհետեւ 

ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպէս Քրիստոս ալ եկեղեցիին գլուխն է, եւ ինքն է 

մարմինին Փրկիչը: 24Հետեւաբար, ինչպէս եկեղեցին հպատակ է Քրիստոսի, 

նոյնպէս ալ կիները թող ըլլան իրենց ամուսիններուն՝ ամէն բանի մէջ: 

25Ամուսիննե՛ր, սիրեցէ՛ք ձեր կիները, ինչպէս Քրիստոս ալ սիրեց եկեղեցին եւ 

ընծայեց ինքզինք անոր համար, 26որպէսզի սրբացնէ զայն ու մաքրէ ջուրի 

լուացումով՝ խօսքին միջոցով. 27որպէսզի ներկայացնէ զայն իրեն՝ իբր փառաւոր 

եկեղեցի մը, որ չունենայ բիծ, կամ կնճիռ, կամ նման որեւէ բան, հապա ըլլայ սուրբ 

եւ անարատ: 28Նոյնպէս ալ ամուսինները պարտաւոր են սիրել իրենց կիները՝ իրենց 

մարմիններուն պէս. ա՛ն որ կը սիրէ իր կինը՝ կը սիրէ ինքզինք: 29Արդարեւ ո՛չ մէկը 

երբեք ատած է իր մարմինը, հապա կը կերակրէ զայն ու կը փայփայէ, ինչպէս Տէրն 

ալ՝ եկեղեցին. 30քանի որ մենք անոր մարմինին անդամներն ենք, անոր միսէն եւ 

անոր ոսկորներէն: 31“Ատոր համար մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը, եւ պիտի 

յարի իր կնոջ, ու երկուքը պիտի ըլլան մէ՛կ մարմին”: 32Ասիկա մեծ խորհուրդ մըն է. 

բայց ես կը խօսիմ Քրիստոսի եւ եկեղեցիին մասին: 33Սակայն ձեզմէ իւրաքանչիւրը 

թող սիրէ իր կինը այնպէս՝ ինչպէս ինքզինք, ու կինը թող ակնածի իր ամուսինէն: 
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ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8.49-57 

49Երբ ինք դեռ կը խօսէր, ժողովարանի պետին տունէն մէկը եկաւ եւ ըսաւ. 
«Աղջիկդ մեռաւ, ա՛լ մի՛ անհանգստացներ վարդապետը»: 50Բայց երբ Յիսուս 
լսեց ասիկա՝ ըսաւ անոր. «Մի՛ վախնար, միա՛յն հաւատա, ու պիտի ապրի»: 
51Երբ տունը մտաւ, ո՛չ մէկուն թոյլ տուաւ որ մտնէ, բայց միայն՝ Պետրոսի, 
Յակոբոսի ու Յովհաննէսի, եւ աղջիկին հօր ու մօր: 52Բոլորն ալ կու լային եւ կը 
հեծեծէին անոր վրայ. բայց ինք ըսաւ. «Մի՛ լաք. ան մեռած չէ, հապա կը 
քնանայ»: 53Անոնք ալ զինք ծաղրեցին, քանի գիտէին թէ մեռաւ: 54Իսկ ինք 
բոլորն ալ դուրս հանելով՝ բռնեց անոր ձեռքէն, ու գոչեց՝ ըսելով. «Աղջի՛կ, ոտքի՛ 
ելիր»: 55Անոր հոգին վերադարձաւ, եւ ան անմի՛ջապէս կանգնեցաւ: Յիսուս 
հրամայեց՝ որ անոր ուտելիք տան: 56Անոր ծնողները զմայլած մնացին, եւ ինք 
պատուիրեց անոնց՝ որ պատահածը ո՛չ մէկուն ըսեն: 

Ephesians 5.15-33 

15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, 16 Redeeming the time, because 

the days are evil. 17 Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. 
18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit; 19 Speaking to 

yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to 

the Lord; 20 Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord 

Jesus Christ; 21 Submitting yourselves one to another in the fear of God. 22 Wives, submit yourselves 

unto your own husbands, as unto the Lord. 23 For the husband is the head of the wife, even as Christ 

is the head of the church: and he is the saviour of the body. 24 Therefore as the church is subject 

unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. 25 Husbands, love your wives, 

even as Christ also loved the church, and gave himself for it; 26 That he might sanctify and cleanse 

it with the washing of water by the word, 27 That he might present it to himself a glorious church, 

not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish. 28 So 

ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. 29 For no 

man ever yet hated his own flesh; but nourished and cherished it, even as the Lord the church: 
30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31 For this cause shall a man leave 

his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. 32 This is 

a great mystery: but I speak concerning Christ and the church. 33 Nevertheless let every one of you 

in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband. 

 

Luke 8.49-57 
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49 While he yet spake, there comed one from the ruler of the synagogue's house, saying to 

him, Thy daughter is dead; trouble not the Master. 50 But when Jesus heard it, he answered 

him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole. 51 And when he came into 

the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and 

the mother of the maiden. 52 And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is 

not dead, but sleeped. 53 And they laughed him to scorn, knowing that she was dead. 54 And 

he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise. 55 And her spirit 

came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat. 56 And her 

parents were astonished: but he charged them that they should tell no man what was done. 
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Ճշմարտութիւնը Եւ 
Գերբնական Վախը 

                                 «Մի' 

վախնար, միայն 

հաւատայ' եւ աղջիկդ 

պիտի ապրի»:(Ղ.8.50)  
 

Քրիստոսէ առաջ շատեր 
խօսած էին 

ճշմարտութեան մասին, 

սակայն անոնցմէ որեւէ 

մէկը չէր մարմնաւորած ճշմարտութիւնը: Աստուած իր Միածին 

Որդին աշխարհ ղրկեց որ ճշմարտութիւնը ցոյց տայ մարդկութեան: 

Քրիստոնէութիւնը ճշմարտութիւնը կը տեսնէ Քրիստոսի 

մարդեղութեան եղելութեան մէջ: Աշխարհի մէջ Աստուծոյ 

յայտնութեամբ, ճշմարտութիւնը ապրող իրականութիւն դարձաւ: 

Ան որ կ'ընդունի Քրիստոս, ընդունած կ'ըլլայ անդրագոյն եւ 

վերջնական ճշմարտութիւնը: 

Ճշմարտութիւնը Աւետարանին անգին մարգարիտն է որ գիտակից 

քրիստոնեան կ'ըղձայ ունենալ իր կեանքին ամբողջական ուժովը: 

Ճշմարտութիւնը ուժ մըն է որ մեզ կ'ազատագրէ մեր մեղքերէն ու 

մոլութիւններէն: Ան հիմնովին կը փոխէ մեր մտածելակերպը, 

կենցաղը եւ կեանքի հանդէպ մեր կեցուածքը: Ճշմարտութիւնը 

կ'ազնուականացնէ մեր հոգին ու կը սրբացնէ մեզ: Մեր անձերուն 

փրկութիւնը կ'իրագործուի ճշմարտութեան շնորհիւ. 

Միայն ճշմարտութիւնը գտնել բաւական չէ, հարկ է նաեւ 

բարեկամութիւն հաստատել անոր հետ եւ պահպանել զայն:  
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Քրիստոսի անձին մէջ մարդացած ճշմարտութիւնը այս կիրակի 
օրուայ Աւետարանի հատուածին մէջ իր բարեկամութիւնը մեր 

նկատմամբ այսպէս կ'արտայայտէ, մինչ Յիսուս կը խօսէր, 

ժողովրդապետին տունէն մէկը եկաւ եւ իրեն ըսաւ. «Աղջիկդ մեռաւ, 

այլեւս մի' յոգնեցներ վարդապետը»: Յիսուս ասիկա լսելով, ըսաւ 

ժողովրդապետին. «Մի' վախնար, միայն հաւատայ' եւ աղջիկդ 

պիտի ապրի»: 

Յիսուս կ'ըսէր «Մի' վախնար», առհասարակ վախը կը զգանք երբ 

գտնուինք գերբնական կամ անսովոր երեւոյթներու դիմաց: Վախը 

նաեւ կը պատէ մեզ, երբ դէմ յանդիման կու գանք մեծ 

անձնաւորութեան մը հետ: Այս տեսակի վախի զգացումները 

բնական են մարդ արարածի կեանքին մէջ: 

Անբնական վախի կամ ախտային վախի վիճակը այն է, երբ սխալ 

գործ մը կ'ընենք  ու կը վախնանք անոր երեւան գալէն: Օրինակ կը 

վախնանք երբ ոճիրի կամ գողութեան յանցապարտ վիճակի մէջ կը 

գտնուինք: Դատապարտելի են վերջին տեսակին պատկանող 

վախերը: 

Բայց Յիսուսի շեշտած վախը իր բնոյթով տարբեր էր: Վախը 

պատած էր անոնց եւ այդ վախէն ազդուած, հարցը տուին 

հանգուցեալ աղջիկի ծնողներուն «Աղջիկդ մեռաւ, այլեւս մի' 

յոգնեցներ վարդապետը», այո վախցան որովհետեւ կը գտնուէին 

գերբնական կամ անսովոր երեւոյթի դիմաց: Նաեւ դէմ յանդիման 

եկած էին մարմնացած ճշմարտութեան անձնաւորութեան առջեւ 

գերբնական հրաշքի մը պատահելուն: Որուն պատճառով, 

ծնողները եւ այն տեղ գտնուած մարդկանց ծաղրանքի 

թերահաւատութեան եւ անհաւատութեան կը տանէր: Բայց 

Յիսուսի պատասխանը անոնց կենսական  եւ կեանքի կոչող 

հրահանգ էր «Մի' վախնար, միայն հաւատայ' եւ աղջիկդ պիտի 

ապրի»: 



 

Ձկնորս աշակերտներուն յիշեալ արձանագրութիւնը իբրեւ 

ականատեսի վկայութիւն, հաւատքի ու ներշնչումի աղբիւր եղած է 

մարդկութեան: Քրիստոնեայ անհատը որ ընթերցանութեան գիրք 

դարձուցած է Աստուածաշունչը, կը գիտակցի թէ քրիստոնեային 

դաւանած Աստուածը Կենդանի Աստուած մըն է, որ մշտապէս կը 

հսկէ իր վրայ, կ'օգնէ իր ձեռնարկած բարի գործերուն ու զինք կը 

պաշտպանէ չարիքներէն:  

Ուրեմն,  

Մեր ունենալիք վախերը մարդկային բնական վախի վիճակներ 
նկատելով՝ պէտք է որ Քրիստոսի անձը կենդանի ներկայութիւն 
դարձնենք մեր կեանքին մէջ եւ այդ ժամանակ մենք յաղթական 

դուրս կու գանք կեանքի պայքարէն: Գիտնանք օգտուիլ 

վարդապետին ցուցաբերած մտերմութենէն: 

Սիրելի հաւատացեալներ 

Մեր առօրեայ կեանքին մէջ միշտ բարիք գործենք, մեր ժամերը 

անցնենք մտային ու հոգեկան վայելքները հետապնդելով եւ 

հետեւինք Քրիստոսի դրական ուսուցումներուն: Այն ժամանակ, 

գերբնական եւ սովորական վախերը իր ճշմարիտ խօսքով կը 

փարատուին եւ մենք զմեզ տեւապէս կը գտնենք Աստուծոյ 

ներկայութեան ու մտերմութեան մէջ, երկրի վրայ անցնելով 

խաղաղ ու երջանիկ օրեր: Ամէն: 

 

Եղիա Ա. Քհնյ. Քերվանճեան 
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Հրեշտակապետեր Գաբրիյէլի եւ  
Միքայէլի եւ ողջ երկնային զօրքի 
յիշատակութեան օր 
 

Հայ եկեղեցւոյ Հրեշտակաբանութեան 

համաձայն` հրեշտակները անմարմին 

գոյացութիւններ են, իմացական, անձնիշխան, 

մշտաշարժ, անսեռ, անմահ եւ սպասաւոր Աստուծոյ: Ըստ եկեղեցւոյ սուրբ 

հայրերուն` հրեշտակները, իբրեւ լուսեղէն էակներ, ստեղծուած են 

արարչագործութեան առաջին օրը` լոյսի հետ միասին: Աստուծոյ հրահանգով 

անոնք կոչուած են սպասաւորելու մարդ արարածին: Հետեւաբար անոնք 

սպասաւոր հոգիներ են, որոնք երկնաբնակ ըլլալով հանդերձ, իրենց 

մասնակցութիւնը կը բերեն նաեւ երկրաւոր կեանքի ընթացքին, կը գործեն 

ժամանակի եւ տարածքի մէջ ապրող մարդու հետ, մարդու համար: 

Հրեշտակներուն կ'անուանեն նաեւ Աստուծոյ պատգամաւորներ, որոնք  

կ' իրականացեն Տիրոջ կամքը: Ս. Գիրքը կը վկայէ, որ անոնք բազմաքանակ 

են: Ըստ Ս. Դիոնիսիոս Արիսպագացիի` հրեշտակները ունին ինը դաս` 

Աթոռներ, Քերովբէներ, Սերովբէներ, Տէրութիւններ, Զօրութիւններ, 

Իշխանութիւններ, Պետութիւններ, Հրեշտակապետեր եւ Հրեշտակներ:   

Գաբրիել անունը, որ կը նշանակէ «Աստուծոյ Հայր», Բարձրեալի անմիջական 

պաշտօնեան է, որուն վերապահուած է Տիրոջ վերին խորհուրդները 

աւետարանելու շնորհքը: Այս հրեշտակապետը, որ ուղարկուած էր Տիրոջ 

կողմէն, Ս. Կոյս Մարիամին բարի լուրը հաղորդեց, իսկ Զաքարիային` Ս. 

Յովհաննէս Մկրտիչի ծննդեան աւետիսը:   

Միքայէլ անունը, որ կը նշանակէ «Ո՞վ է Աստուծոյ նման», Երկնաւոր Արքայի 

փառքի եւ անոր ժողովուրդի պաշտպանութեան համար մարտնչողն է, որուն 

տրուած է կառավարելու եւ թագաւորելու շնորհքը: Միքայէլ 

հրեշտակապետին անունը չորս անգամ վկայակոչուած է Ս. Գիրքին մէջ: 

(Դան. Ժ 13, ԺԲ 1, Յուդ. Ա 9, Յայտ. ԺԲ 7): 
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Archangels Gabriel and Michael and 
the Entire Heavenly Class 
According to the Angelology of the Armenian Church the 
angels are unfleshly, spiritual, independent, always moving, 
asexual, immortal creatures and God’s servants. According 
to Church Fathers, the angels, as luminous creatures, have been created the first day of 
Creation, together with the light. By the God’s order they are servants, they have been 
created to serve the human being. Therefore, they are servants who despite their being 
dyophysite, participate in the earthly life, act together with the human being living in time 
and space, they act for the human being. The angels are called the messengers and agents of 
God, who realize God’s will. According to Dionysius of Areopagus (Areopagite), there are 
nine orders of angels – Angels, Archangels, Virtues, Powers, Principalities, Dominations, 
Throne, Cherubim and Seraphim. 
 Archangel Gabriel, whose name means “God’s man”, is God’s direct servant, who is granted 
the grace to evangelize the Lord’s mysteries. It was Archangel Gabriel, who was sent by the 
Lord to bring the good news to the Virgin about the birth of the Savior, and to Zechariah – to 
bring the good news about the birth of John the Baptist. 
Archangel Michael, whose name means “Who is like God?”, is the advocate for the Heavenly 
King’s glory and His people’s protection, who is granted the virtue to govern and rule. The 
name of Archangel Michael is mentioned in the Holy Scriptures for four times (The Book of 
Daniel,10:13, 12:1, The Letter from Jude 1:9, The Revelation to John 11:7). 
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ  

Գնման եւ Օծման 47-րդ Տարեդարձ 
 

 
 

Սիրելի հաւատացեալներ, 
 

Այս գրութեամբ հաճոյքն ունինք հրաւիրելու Ձեզի Եկեղեւոյս Գնման եւ 
Օծման 47-րդ տարեդարձին նուիրուած հանդիսաւոր Ս. Պատարագին եւ 

ճաշկերոյթին, որ տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 10 Դեկտեմբեր 2017-ին: Սկիզբ 
Ս. Պատարագի առաւօտեան ժամը 10:30-ին: Օրուան պատարագիչն է Թեմիս 
Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Աբգար  Եպս. Յովակիմեան: Ս. Պատարագի 

աւարտին կը կատարուի Հոգեհանգստեան պաշտօն Եկեղեցւոյս 
հանգուցեալ անդամներու, բարերարներու, ինչպէս նաեւ՝ Եկեղեցւոյս մէջ 

իրենց ծառայութիւնը մատուցած հաւատացեալներու հոգիներուն ի 
հանգիստ: 

 
Հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք, «Մարի Մանուկեան» սրահին մէջ 
տեղի կ'ունենայ հանդիսաւոր ճաշկերոյթ եւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Սիրելիներ, 
Կը խնդրենք Ձեր ներկայութիւնը հաստատել հեռաձայնելով Եկեղեցւոյ 

գրասենեակ՝ (514) 279-3066: 
 

Հոգեւոր Հովիւ 
եւ Ծխական Խորհուրդ 
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ԳՆՄԱՆ ԵՒ 
ՕԾՄԱՆ 

ՏԱՐԵԴԱՐՁ 
 

Յայտարարութիւն 
 

Ձեր ուշադրութեան կը փափաքինք յանձնել թէ՛ այս տարի եւս հանդիսաւոր կերպով 

պիտի նշուի Եկեղեցւոյ Գնման եւ Օծման 47-րդ տարեդարձը, որուն խորհրդաւոր 

պատմագրական անցեալը արժանաւորապէս նշելու եւ Եկեղեցւոյ պատմագրութեան 

շարժառիթը առաւել եւս շինիչ դարձնելու նպատակով հարկ նկատեցինք ունենալ 

հովանաւորող նուիրեալ կնքահայրեր, որոնք հանգամանօրէն հանդիսութեան 

ընթացքին պիտի կատարեն կարկանդակի պաշտօնական հատումը: 

Առ այդ կոչ կ'ուղղենք մեր սիրելի հաւատացեալներուն եւ յանուն Եկեղեցւոյ ընդմիշտ 

նուիրեալ անձնաւորութիւններուն, եթէ կը փափաքին այս յիշատակելի օրուան մաս 

կազմել ստանձնելով այս կարեւոր պաշտօնը, կը խնդրենք կապ հաստատել Տ. Եղիա 

Ա. Քհնյ. Քերվանճեանին (514) 241-9347 կամ Եկեղեցւոյ քարտուղարութեան հետ  

(514) 279-3066: 

Շնորհակալութիւն Ձեր համագործակցութեան համար: 

Հոգեւոր Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV3YX07OvWAhVn5IMKHaxoDjIQjRwIBw&url=http://www.houshamadyan.org/mapottomanempire/vilayetaleppo/ourfa/religion/churches.html&psig=AOvVaw1G9DFBT_gXmz2WKDscZPU-&ust=1507924012964040
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVqYzg87TXAhVI2oMKHXU0DYYQjRwIBw&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/47th-anniversary-celebration-colorful-confetti-balloon-524057209&psig=AOvVaw3BYXjc120J_kS5hofx3-3X&ust=1510434094871544


 

Նոր Տարուայ 
Խրախճանք 

 
Մեր հաւատացեալներու ուշադրութեան  

ՆՈՐ ՏԱՐԻ   

Կիրակի, 31 Դեկտեմբեր 2017 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցին եւՊոլսահայ 

Մշակութային Միութիւնը միասնաբար պիտի տօնակատարեն  

Նոր Տարին 

Պոլսահայ Մշակութային Միութեան կեդրոնէն ներս: 
 

Հետաքրքուողները կրնան դիմել 
Պոլսահայ Մշակութային Միութեան 
գրասենեակ (514) 337-0831 կամ Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջ. Եկեղեցւոյ 
գրասենեակ (514) 279-3066: 
 

Մանրամասնութիւնները յաջորդիւ: 
• Պարանցիկ Երեկոյ  
• Ճոխ Երաժշտութիւն 

• Ճաշկերոյթ 

• Ամանորեան անակնկալներ 
 

Եկէ՝ք միատեղ տօնախմբենք Ամանորը եւ դիմաւորենք 2018 Նոր 

Տարին 
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Սիրելի հաւատացեալներ, 

Անոնք որոնք կը փափաքին, որ 

Հոգեւոր հովիւը այցելութիւն 

կատարէ իրենց հիւանդ 

ընտանեկան պարագաներուն կամ 

հարազատներուն, Եկեղեցւոյ Հովիւը՝  

Արժ. Տ. Եղիա Ա. Քհնյ. Քերվանճեան պատրաստէ 

անմիջականօրէն իր այցելութեամբ ընդառաջելու 

ձեր փափաքին: 

Dear 

Parishioners, 

If you have 

family 

members or 

relatives that you wish to have spiritual 

support, our Pastor Arch. Fr. Yeghia 

Kervanjian is ready to fulfill your wish and visit 

them, when and where is needed.  
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ՏՆՕՐՀՆԷՔԻ 
ԱՒԱՆԴՈՅԹՆ ՈՒ 
ՍՈՎՈՐՈՅԹԸ 

 

Տնօրհնէք փափաքող 

հաւատացեալները 

կրնան հեռաձայնել Տ. Եղիա Ա. Քհնյ. 

Քերվանճեանին՝  

(514) 241-9347 կամ  

Եկեղեցւոյ գրասենեակ՝  

(514) 279-3066 

The Tradition of Home Blessing  

The home is blessed for dedication or rededication, a reminder that the home 
reflects the Kingdom of God. Traditional times of the year for Armenian homes 
to be blessed are Eastertide (the 50 days following Easter), Christmastide (until 
February 14, the Feast of the Presentation), and after having moved into a new 
home. 
At a Home Blessing, every member of the family assembles with the priest to 
sanctify together three life-giving gifts: bread, water, and salt. It is a custom for 
the priest to bring with him a nushkhar as a symbol of the presence of God’s 
blessing. 

To request a Home Blessing, please contact with Fr. Yeghia  

at (514) 241- 9347 or church office at (514) 279-3066. 
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Եկէ՝ք միացէք մեզի 

ամէն Հինգշաբթի երեկոյեան ժամը 

7:00-ին, մասնակից ըլլալու մեր 

հետաքրքրական Աստուածաշունչի 

նիւթերուն եւ ընկերային 

միջավայրին: 

 

 

 

 

Աստուածաշունչի սերտողութեան 

խումբը՝ ընկերային ջերմ 

մթնոլորտի մէջ հաճելի ժամանակ 

կ'անցնէ , Տ. Եղիա Ա. Քհնյ. 

Քերվանճեանի՝ բծախնդրօրէն 

պատրաստած  

Աստուածաշնչական նիւթերու 

հետաքրքրական ճոխ 

գիտելիքներով: 
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Ուշադրութիւն մեր սիրելի հաւատացեալներուն, 

Եթէ ունիք հասցէի, հեռաձայնի կամ  e-mail-ի փոփոխութիւն, 

հաճեցէք ձեր նոր տուեալները փոխանցել Եկեղեցւոյ 

քարտուղարութեան (514) 279-3066, մեր 

հաղորդակցութինները  կարենալ պահելու համար 

կանոնաւոր, շարունակական եւ այժմէական ընթացքի մէջ: 

Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար: 

 

Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ 

❖  

Attention to our beloved parishioners, 
If you have changes in your address, e-mail or phone numbers 

please feel free to convey your new data to the Church office at 

(514) 279-3066, to maintain our communication in a regular, 

continuous, and up-to-date course. 

Thank you for your cooperation. 

Pastor and Parish Council 
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 
Հովիւն ու Ծխական Խորհուրդը 

Մկրտութեան օրհնաբեր եւ ուրախ առիթով 

Իրենց խորին շնորհաւորանքը կը յղեն մկրտեալի ծնողներուն 

եւ բոլոր հարազատներուն, աղօթելով առ Աստուած, 

որ փոքրիկն  
Ս. Մկրտութեան աւազանէն իր վերստին ծնունդով  արժանանայ 

Աստուածային Օրհնութեան 
իր կեանքի ամբողջ տեւողութեան: 

 
 

The Pastor & the Parish Council 

of St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

On the Baptismal ceremony 

of the child 

Extend their heartfelt congratulations 

to the child parents & family. 
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 Saint Gregory the Illuminator Armenian Cathedral of Montreal 
Donations of November 2017 

have been received with great appreciation 
 

 
 
 
 
 

GENERAL CHURCH: 
Dr. Baghdig Agopyan $20. 

BAZAAR: 
Mr. & Mrs. Suren & Natya Sirinian $50. 

 

IN LIEU OF FLOWERS DONATIONS MADE: 
THE LATE HELEN KOULIAN 

Mr. Krikor Jakmakjian $200, Mr. & Mrs. Vahé Nerguizian,  
Mr. & Mrs. Chahe Nerguizian, Mr. & Mrs. Aram & Belinda Yacoubian,  

Mr. & Mrs. Mike & Karine Guiragossian $100, 
 Mr. & Mrs. Garo & Georgette Nichanian,  

Mr. & Mrs. Rafi & Sabine Tufenkjian, Mrs. Anoush Narayan,  
Mr. & Mrs. Aram & Seta Balian, Mr. & Mrs. Varouj & Hasmig Margossian,  

Mr. & Mrs. Panos & Kohar Topalian $50,  
Mr. & Mrs. Zareh & Sossi Mardirossian,  

Mrs. Margaret Aghazarian $40, Mr. Krikor Marounian $30,  
Mr. & Mrs. Krikor & Armine Kanar,  

Mr. & Mrs. Boghos & Sirvart Kichian $25,  
Mr. & Mrs. Sarkis Bakkalian $20. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhuKgjLXXAhVB5xoKHT5lBhIQjRwIBw&url=https://stjosephmillstone.org/contribute-donate&psig=AOvVaw0bNw_KACzGJbhA5DCHGG_0&ust=1510440652823526


 

 

HOKEHANKISD: 
THE LATE VARTAN MANIKIAN 

Mr. & Mrs. Pierre Mazloumian, Mrs. Margo Manikian $100,  
Mr. & Mrs. Hovsep & Mary Doramajian $75, 

Mr. & Mrs. Viken Manikian $50. 
 

THE LATE SARKIS JOULJIAN 
Mrs. Lisa Jouljian $50. 
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ԿԻՐԱԿԻ, 12 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2017 
 
 
 
 

Տ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիլիա Չիլինկիրեանի եւ զաւակներուն, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 

 իրենց սիրեցեալ մօր եւ  մեծ մօր՝ 
 

ՍԵԴԱ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ 
(SETA AVEDISSIAN) 

(մահացած Հայաստան) 
Մահուան 40-ին առիթով 

 
 

Տիար Յակոբ Արթինեանի զաւակներուն եւ թոռներուն, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ կնոջ, մօր եւ  մեծ մօր՝ 
 

ԺՈՒՍԹԻՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆԻ 
(JUSTINE ARTINIAN) 

Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 

 
 

Տիկ. Զարուհի Շահպազի եւ  զաւակներուն՝ Արարատի եւ Արէթի, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատներուն՝ 
 

ՊԱՂՏԱՍԱՐ ՇԱՀՊԱԶԻ 
(BAGDASAR SAHBAZ) 
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Մահուան 20-րդ տարելիցին առիթով 
ԵՒ 

ՅԱԿՈԲ ՕԶՊԱԼԻՔԻ 
(AGOP OZBALIK) 

Մահուան 18-րդ տարելիցին առիթով 
Ինչպէս նաեւ՝ 

ԹԱԳՈՒՀԻ ՕԶՊԱԼԻՔԻ 
(TAKUHI OZBALIK) 

Մահուան 4-րդ տարելիցին առիթով 
 
 

 
 
 

Տիկ. Պերճուհի Սօզքէսի, 
Հենիքա եւ Սրբուհի Սօզքէսի, 

Թոռները՝ Թագւոր Ալթանի, Գարինա Ալթանի, Ալին Քըրըմլըի  
եւ Եազմին Քըրըմլըի, 

Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  
իրենց սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր եւ մեծ հօր՝ 

 

ԳԷՈՐԳ ՍՕԶՔԷՍԻ 
(KEVORK SOZKES) 

Մահուան 2-րդ տարելիցին առիթով 
 
 
 
 
 

Տ. եւ Տիկ. Գէորգ եւ Լիտիա Սօսոյեանի, 
Խնդրանքով հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն  

իրենց սիրեցեալ հօր՝ 
 

ԹՈՐԳՈՄ ՇԱՀԻՆԵԱՆԻ 

(TORKOM SHAHINIAN) 
Մահուան 25-րդ տարելիցին առիթով 
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ 

2018 Տարեշրջանի Տօնացոյց 

 

Amis 

 

+r 

 

@y5nark 

 

#ovnovar 

 

5, Ուrբաթ 

 

Ճրագալոյց Ս. Ծննդեան 

 

 

 

6, Շաբաթ 

 

S .  &novnd  (*a]kyro3f)  

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

  

28, Կիրակի 

S .  S argis 

^Nor N]anyal yv Norapsak Zo3gyrov +rhnovfyan +r_  

 

 

$ytrovar 

 

 

 

8, Hing]abfi 

 

^Wardananx_  

S kaovtnyrov +rhnovfivn   

 

 

 

10, Շաբաթ 

 

 

Bovn Barykyndan 

*a]kyro3f 

 

  

14, Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in 

 

Հսկում 

Տեառընդառաջ 



 

  

21, Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in 

 

Hskovm  

 

 

 

 

28, Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in  

 

Hskovm 

 

 

Mart 

 

7, Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in  

 

Hskovm 

Միջինք 

  

10, }abaf 

A5av=tyan jamu 

11:00- in 

 

Aryvagali Jamyrgovfivn yv 

Mi\inqi hivrasirovfivn 

 

  

14,  Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in 

 

 

Hskovm 

 

 

 

 

 

 

21, Չորեթշաբթի 

Երեկոյեան ժամը 

7 :00- in 

 

 

Հսկում  

  

30, Աւագ Ուրբաթ 

 

 

Karg Fa[man 

Yryko3yan jamu 7- in 



 

 

 

 

31, Շաբաթ 

 

«Ճրագալոյց» Ս. Զատկուայ 

 

Ապրիլ 

 

1, Կիրակի 

 

Ս. Զատիկ (Ճաշկերոյթ) 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

  

2, Երկուշաբթի 

 

Մեռելոց 

Հոգեհանգիստ  

 

 

 

 

24, Երեքշաբթի 

 

Մեծ Եղեռնի Յիշատակի Օր 

 

Մայիս 

 

10, Հինգշաբթի 

 

 

Համբարձման Տօն 

«Մարի Մանուկեան» 

Ճաշկերոյթ եւ վիճակ 

 

 

 

13, Կիրակի 

 

Մայրերու Օր 

  

25, 26, 27 

Ուրբ., Շբթ., Կիր. 

 

35-րդ  Պատգամաւորական Ժողով 

Ս. Վարդան Եկեղեցւոյ մէջ  

Վանքուվըր 

  

?, Kiraki 

 

Avartakan Handes H. B. U. Miovfyan 

Armen Qepeq Alyq Manovkyan Warjarani  

 

Յուլիս 

 

8, Կիրակի 

 

«Պայծառակերպութիւն» Խաչալուայ Ջրօրհնէք 

Վարդավառ 



 

 

 

 

9, Երկուշաբթի 

 

Մեռելոց 

Հոգեհանգիստ 

 

+gostos 

 

12, Կիրակի 

 

 

T=n ^Wyra4o1ovm_ S .  Astova7a7ni 

! a[o[=rhneq – (8a]kyro3f) M.  Manovkyan 

 

Սեպտեմբեր 

 

 

9, Կիրակի 

 

 

Ս. Խաչվերաց 

Մատաղ 

Վաչէ Յովսէփեան սրահ 

 

 

 

21, Ուրբաթ 

 

Հայաստանի Հանրապետութեան 25-րդ Տարեդարձ 

 

 

Հոկտեմբեր 

 

27, 28 

Շաբաթ, Կիրակի 

 

 

Տարեկան Պազար 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 

 

 

 

   Նոյեմբեր 

 

 

Թուականը 

յաջորդիւ 

 

 

^Komitas_ Dprax Dasi 

60- rd Tarydar2 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր 

 

2, Կիրակի 

 

Manovknyrov S .  &novnd yv Ka[andi ! ra18anq 

CFFA 

«Մարի Մանուկեան» սրահ 



 

 

 

 

 

 

 31, Երկուշաբթի 

 

ՆՈՐ ՏԱՐԻ 
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Եկեղեցւոյ Ձեռնարկներ 

 

Համերգ Լին Անոյշ Իշնար –  Կիրակի, 26 Նոյեմբեր 2017 երեկոյեան 

ժամը 6-ին  

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ Եկեղեցւոյ մէջ 

Աստուածաշունչի Սերտողութիւն – Հինգշաբթի օրերուն Տ. Եղիա Ա. 

Քհնյ. Քերվանճեանի ուղղեկցութեամբ 

Մանուկներու Ս. Ծնունդ / CFFA – Կիրակի, 3 Դեկտեմբեր 2017 

Եկեղեցւոյ Գնման եւ Օծման 47-րդ Տարեդարձ – 

Կիրակի, 10 Դեկտեմբեր 2017 

Կիրակնօրեայ Վարժարան – Կիրակի առաւօտեան ժամը 11-էն 

սկսեալ Ուսուցչուհի Շողիկ Գուշաքճեանի հետ 

 

CHURCH UPCOMING EVENTS 

Concert Lynn Anoush Isnar – Sunday, November 26, 2017  
at 6:00 pm in St-Gregory the Illuminator Armenian Cathedral 

Bible Study – Every Thursday at 7:00 pm led by Arch. Fr. Yeghia 

Kervanjyan 

Children’s Christmas /CFFA – Sunday, December 3rd, 2017 

Church 47th Anniversary – Sunday, December 10th, 2017 

Sunday School – Every Sunday at 11:00 am with Miss Shoghig 

Koushakjian 

 



 

ԲՈՒՆ 

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ 
ԽՐԱԽՃԱՆՔ 

 
Շաբաթ, 10 Փետրուար 2018 

Մանրամասնութիւնները յաջորդիւ 

 

POUN 
PAREGENTAN 
PARTY 

The details will be followed 
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